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На основу члана 173 ст. 4 и 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду", бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 
214/20), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања 
дана 1. септембра 2020. године, а на предлог Сената Универзитета 
од 9. септембра 2020. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 30. септембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1

У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), после члана 133 
додаје се нови члан 133а који гласи: 

„Последице изречене мере за повреду Кодекса у погледу 
чланства у органима или телима Универзитета или факултета

Члан 133а

Лице коме је по доношењу коначне одлуке изречена мера за 
повреду Кодекса професионалне етике не може бити бирано за 
члана органа или тела Универзитета или факултета.

Лицу из става 1 овог члана, које је члан органа или тела 
Универзитета или факултета, престаје чланство даном када је 
обавештено о изреченој мери.“.

Члан 2

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 30. септембар 2020. године; Број: 06-2661/5-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 
214/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. 
септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

Овлашћују се ректор, проректор за финансије и председник 
Савета:

1) да, у договору са Српском академијом наука и 
уметности, Матицом српском и могућим заинтересованим 
другим институцијама, покрену пред надлежним органима јавне 
власти одговарајуће правне поступке за реституцију имовине 
Универзитета у Београду, за коју постоје документовани докази да 
су их неосновано отуђиле власти у Југославији у периоду после 
октобра 1944. године;

2) да предузму потребне правне радње према државама (или 
њиховим правним сукцесорима) чије су војне снаге током Другог 
светског рата уништиле или оштетиле имовину Универзитета у 
Београду;

3) да, у случају неповољног исхода поступака из т. 1 и правних 
радњи из т. 2 ове Одлуке, или неблаговременог доношења одлука 
надлежних органа у Републици Србији и другим државама, могу 
да предузимају мере обавештавања шире јавности у земљи и 
иностранству, укључујући и покретање јавних иницијатива.

(Београд, 30. септембар 2020. године; Број: 06-2661/8-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63 ст. 1 тач. 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и чл. 41 ст. 1 
тач. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), а на предлог 
Сената Универзитета од 23. септембра 2020. године, Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. септембра 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се друга измена и допуна Финансијског плана 
Универзитета у Београду за 2020. годину, 07 бр. 40-1/2020-3. 

(Београд, 30. септембар 2020. године; Број: 06-2661/6-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 239 став 2 Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/19) и члана 41 став 1 тачка 17 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 30. септембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и Списак набавки Универзитета 
у Београду за 2020. годину, који су саставни део ове одлуке.1

(Београд, 30. септембар 2020. године; Број: 06-2661/7-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.

1http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php



Година LVIII, број 217, 1. октобар 2020. 5

На основу члана 3 став 5 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“, бр. 134/07, 150/09 и 214/20), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. септембра 
2020. године, донео је 

О Д Л У К У

На основу одлука Већа групације техничко-технолошких 
наука од 1. јула 2020. године, констатује се да су разрешени следећи 
чланови Савета из реда представника Универзитета:

1. проф. др Александар Јововић 
2. проф. др Милан Мартић.

(Београд, 30. септембар 2020. године; Број: 06-2661/4-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 
214/20), Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1

У Правилнику о докторским студијама на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду'“, бр. 191/16, 212/19 
и 215/20), у члану 43 после става 5 додаје се нови став 6 који гласи:

„У случају потребе за заштитом јавног здравља и безбедности, 
одбрана докторске дисертације може да буде одржана путем видео 
конференцијске линије, на начин којим се обезбеђује јавност. По 
одобрењу ректора Универзитета, председник комисије приликом 
заказивања одбране путем видео конференцијске линије образлаже 
неопходност одржавања одбране на тај начин.“.

Досадашњи ст. 6-9 постају ст. 7-10.

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61212-2494/4-16)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - 
др.закони) и члана 43 тачка 31 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020 и 214/2020), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 09. септембра 2020. године донео је

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена за 
школску 2020/2021. годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду

(1) У конкурсу за упис на специјалистичке академске студије 
у школској 2020/2021. години, расписаном на седници Сената 
Универзитета 08. априла 2020. године, додаје се студијски програм 
Биологија (60 ЕСПБ), чији је носилац Биолошки факултет, а 
у складу са Уверењем о акредитацији програма, број 612-00-
00035/8/2020-03. На наведени студијски програм уписаће се 
укупно 25 самофинансирајућих студената.

(2) У општим одредбама конкурса за упис студената на мастер 
академске студије, део „Конкурсни рокови“ мења се и гласи:

Први уписни рок
Пријављивање кандидата на студијске програме мастер 

академских студија обавиће се у периоду до 12. октобра 2020. 
године (почев од 1. септембра, закључно са 12. октобром) у складу 
са распоредом факултета, односно Универзитета,

- најкасније до 17. октобра у 12 часова – факултети објављују 
коначне ранг-листе и достављају Универзитету,

- најкасније до 18. октобра у 12 часова – Универзитет објављује 
коначне ранг- листе по студијским програмима које су основ за 
упис,

- најкасније до 21. октобра – упис кандидата,
– најкасније до 22. октобра – факултети достављају 
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Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места.

Други уписни рок 
Пријављивање кандидата на студијске програме мастер 

академских студија обавиће се у периоду од 22. до 24. октобра 2020. 
године у складу са распоредом факултета, односно Универзитета,

– најкасније до 28. октобра у 16 часова – факултети објављују 
коначне ранг-листе и достављају Универзитету,

– најкасније до 29. октобра у 10 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг- листе по студијским програмима које су 
основ за упис,

– најкасније до 30. октобра – упис кандидата,
– најкасније до 31. октобра – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места.

(3) У општим одредбама конкурса за упис студената на 
специјалистиче академске студије, део „Конкурсни рокови“ мења 
се и гласи: 

Први уписни рок 
– најраније 1. септембра, а најкасније до 26. октобра 2020. године, 

у складу са распоредом факултета – пријава и пријем докумената,
– најкасније до 31. октобра у 12 часова – факултети објављују 

коначне ранг-листе и достављају Универзитету,
– најкасније до 1. новембра у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг-листе по студијским програмима које су 
основ за упис,

– најкасније до 4. новембра – упис кандидата,
– најкасније до 5. новембра – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места.

Други уписни рок 
Пријављивање кандидата на студијске програме докторских 

академских студија обавиће се у периоду од 5. до 7. новембра 2020. 
године у складу са распоредом факултета, односно Универзитета,  
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– најкасније до 11. новембра у 16 часова – факултети објављују 
коначне ранг-листе и достављају Универзитету, 

– најкасније до 12. новембра у 10 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг- листе по студијским програмима које су 
основ за упис,

– најкасније до 13. новембра – упис кандидата,
– најкасније до 14. новембра – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места.

(4) У општим одредбама конкурса за упис студената на 
докторске академске студије, део „Конкурсни рокови“ мења се и 
гласи: 

Први уписни рок 
– најраније 1. септембра, а најкасније до 26. октобра 2020. 

године, у складу са распоредом факултета – пријава и пријем 
докумената,

– најкасније до 31. октобра у 12 часова – факултети објављују 
коначне ранг-листе и достављају Универзитету,

– најкасније до 1. новембра у 12 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг-листе по студијским програмима које су 
основ за упис,

– најкасније до 4. новембра – упис кандидата,
– најкасније до 5. новембра – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места.

Други уписни рок 
Пријављивање кандидата на студијске програме докторских 

академских студија обавиће се у периоду од 5. до 7. новембра 2020. 
године у складу са распоредом факултета, односно Универзитета,  

– најкасније до 11. новембра у 16 часова – факултети објављују 
коначне ранг-листе и достављају Универзитету, 

– најкасније до 12. новембра у 10 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг – листе по студијским програмима које су 
основ за упис,
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– најкасније до 13. новембра – упис кандидата,
– најкасније до 14. новембра – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места.

(Београд, 9. септембра 2020. године; Број: 06-2717/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - 
др.закони), и члана 84 став 2 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020 и 214/2020), на предлог Наставно-научног већа 
Стоматолошког факултета и на предлог Наставно-научног већа 
Биолошког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 9. септембра 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписују  
на студијске програме који се организују на Универзитету, 

односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2020/2021. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2020/2021. годину:

– У складу са предлогом Стоматолошког факултета, на 
основне струковне студије Зубни техничар-протетичар 180 ЕСПБ, 
уписаће се 17 самофинансирајућих студената;

– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00035/8/2020-03, од 03.09.2020. године, на нови 
студијски програм специјалистичких академских студија Биологија 
60 ЕСПБ, уписаће се укупно 25 самофинансирајућих студената, 
на Биолошком факултету, који је носилац наведеног студијског 
програма;

– У складу са новом Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00034/8/2020-03, од 03.09.2020. године, на 
докторске академске студије Биологија 180 ЕСПБ, уписаће се укупно 
40 студената, од тога 12 буџетских и 28 самофинансирајућих;

– У складу са новом Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00032/8/2020-03, од 03.09.2020. године, 
на докторске академске студије Молекуларна биологија 180 
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ЕСПБ, уписаће се укупно 45 студената, од тога 11 буџетских и 34 
самофинансирајућа;

– У складу са новом Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00033/8/2020-03, од 03.09.2020. године, 
на докторске академске студије Екологија 180 ЕСПБ, уписаће се 
укупно 10 студената, од тога 2 буџетска и 8 самофинансирајућих.

(2) ДАЈЕ СЕ допуна мишљења Влади Републике Србије о 
броју студената за упис у прву годину студијских програма који 
се финансирају из буџета за студијске програмe докторских 
академских студија Биологија, Биолошки факултет – 12 студената 
из буџета, за програм Екологија, Биолошки факултет – 2 студента из 
буџета и за програм Молекуларна биологија, Биолошки факултет 
– 11 студената из буџета.

(Београд, 9. септембра 2020. године; Број: 06-2717/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - 
др.закони), и члана 84 став 2 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020 и 214/2020), на предлог Наставно-научног већа 
Медицинског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 23. септембра 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписују  
на студијске програме који се организују на Универзитету, 

односно на високошколским јединицама у његовом саставу,  
за школску 2020/2021. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2020/2021. годину:

– У складу са предлогом Медицинског факултета, на 
интегрисане академске студије Медицина, на енглеском језику, 
360 ЕСПБ, уписаће се укупно 98 самофинансирајућих студената.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2944/3)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 27 Пословника Сената Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07, 157/10, 
181/14), а у вези са спровођењем Конкурса за упис студената, за 
2020/2021. годину, на основне струковне, основне академске и 
интегрисане академске студије, Сенат je на седници одржаној 9. 
септембра 2020. године једногласно донео

ЗАКЉУЧАК 

У периоду од 21. септембра до 30. септембра 2020. године 
организује се трећи уписни рок за студијске програме основних 
струковних, основних академских и интегрисаних академских 
студија, који ће се реализовати према следећем календару:

– Пријава и пријем докумената: 21. септембра;
– Полагање пријемног испита: 22. септембра 2020. године;
– Објављивање резултата: најкасније 23. септембра, до 12 

часова на прелиминарној ранг-листи;
– Примедбе на прелиминарну ранг-листу: (36 сати од 

објављивања) до 25. септембра, до 8 часова; Комисија за упис 
доноси решење по жалби најкасније до 26. септембра у 8 часова;

– Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 
27. септембра до 8 часова;

– Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема 
жалбе – 28. септембра у 8 часова;

– Објављивање коначних ранг-листа факултета/Универзитета: 
најкасније 29. септембра у 12 часова;

– Упис кандидата мора бити завршен 30. септембра, до краја 
дана.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 06–2717/6-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 
214/20), Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. На Универзитету у Београду ће у школској 2020/2021. 
години бити примењиван комбиновани вид организовања наставе, 
уз пуно поштовање мера које су прописане у сврху сузбијања Co-
vid-19 и смањивања епидемиолошких ризика.

2. Приликом примене модела наставе Универзитет и 
факултети у његовом саставу водиће рачуна о специфичним 
облицима наставе на појединачним факултетима, укључујући број 
студената и специфичности у организовању наставе. 

3. Током школске године 2020/2021, модел организовања 
наставе биће подложан усаглашавањима и, у случају потребе, 
одговарајућим променама.

4. Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу 
почеће са извођењем наставе 1. октобра, уз свођење евентуалних и 
оправданих кашњења на најмању могућу меру.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 06-2717/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/19 и 213/20) 
и члана 7 Правилника о награђивању студената Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 149/09 и 204/18), 
а на предлог Већа групације природнo-математичких наука, 
Већа групације медицинских наука, Већа групације друштвено-
хуманистичких наука и Већа групације техничко-технолошких 
наука, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 9. 
септембра 2020.године, донео је

О Д Л У К У 

За најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената 
Универзитета у Београду у 2019. години, награђују се:

1. Са групације факултета природно-математичких наука:
Урош Качаревић, студент Биолошког факултета, за рад под 

називом: „Успоравање старења Caenorhabditis elegans модулацијом 
НLH-30 зависне аутофагије применом пробиотичког соја бактерије 
Lactobacillus fermentum“.

2. Са групације факутета медицинских наука:
Сања Благојевић, Константин Арсовић, студенти 

Медицинског факултета, за рад под називом: „Испитивање 
инхибиције кинезе Ро протеина на оштећење неурона у 
ћелијском моделу неуродегенерације изазваном 1-метил-4-
фенилпиридинијумом (МПП*)“.

3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
Јован Мацута, студент Учитељског факултета, за рад под 

називом: „Дискурс моћи у роману Господар мува Вилијама 
Голдинга – постструктуралистички приступ“.

4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
Симона Јаћимовић, студенткиња Пољопривредног 
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факултета, за рад под називом: „Assessment of spa mineral water 
quality from Vrnjačka Banja, Serbia: geochemical, bacteriological, 
and health risk aspects“.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 612-1744/20-2020)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020 
и 214/2020) и члана 10 став 1 Правилника о самовредновању 
(,,Гласник Универзитета у Београду“, бр. 142/2008), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23. септембра 2020. године, 
донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о самовредновању Универзитета у 
Београду;

2. Извештај о самовредновању Универзитета у Београду је 
саставни део ове одлуке.2

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2944/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.

2http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/samovrednovanje.php
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 
став 1 тачка 45 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. септембра 2020. 
године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета спорта и физичког васпитања коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 15. јула 2020. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет“) доставио 
је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 15. 
јула 2020. године, ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 
1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 1. септембра 2020. године, разматрао је Одлуку о 
изменама и допунама Статута Факултета и дао позитивно мишљење 
о усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 2020. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61212-2507/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду20

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације медицинских наука број: 
06-2881/3-20 од 21. септембра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм интегрисаних основних и 
мастер академских студија из медицинских наука – Ветеринарска 
медицина, 330 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: доктор ветеринарске медицине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16. септембра 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седницама од 17. јуна и 16. 
септембра 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
21. септембра 2020. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2907/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 217, 1. октобар 2020. 21

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације медицинских наука број: 
06-2881/4-20 од 21. септембра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
академских студија - Ветеринарскa медицинa, 120 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста доктор ветеринарске 
медицине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16. септембра 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седницама од 17. јуна и 16. 
септембра 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
21. септембра 2020. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2908/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације медицинских наука број: 
06-2881/5-20 од 21. септембра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија - Ветеринарска медицина, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. 
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор медицинских наука 
– ветеринарска медицина.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16. септембра 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седницама од 17. јуна и 16. 
септембра 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
21. септембра 2020. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2909/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-2367/3-20 од 31. августа 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма мастер академских 
студија, Право, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 9. јула 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-000146/14/2019-03 
од 14. фебруара 2020. године. Измене се односе на брисање изборног 
предмета „Римско законодавство" на Правно-историјском модулу, 
Романистички под-модул.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 2020. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило је 
предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61201-2367/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-2367/4-20 од 31. августа 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма докторских 
академских студија, Право, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 9. јула 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-000142/14/2019-03 
од 14. фебруара 2020. године. Измене се односе на брисање изборног 
предмета „Римско законодавство" у оквиру Правноисторијске уже 
научне области.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 2020. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких размотрило је 
предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61201-2367/6-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 61201-2563/2-20 од 31. августа 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Студије наука безбедности, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности је дана 24. августа 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00070/2014-04 од 22. маја 2015. године. Измене се односе 
на увођење два нова обавезна предмета: „Дигитална безбедност 
– сајбер простор и вештачка интелигениција” и „Енергетска 
безбедност – управљање природним ресурсима и одрживи развој”, 
као и на увођење нових изборних предмета: „Интегрисано смањење 
ризика од катастрофа”, „Еколошка и климатска безбедност 
– одрживост, политика, адаптација”, „Стратегија, одбрана и 
савремени ратови”, „Геополитика великих сила и стратешка 
безбедност малих држава”, „Међународни криминалитет и 
безбедност”, „Медији, криминалитет и безбедност”, „Савремени 
теоријски оквир у наукама безбедности” и „Студије надзора у 
области безбедности”.
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Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 17. јула 
2020. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допунa студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61201-2563/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Електротехничког факултета, бр:290/8 од 26.06.2020. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02-05 бр: 
61202-2228/2-20 од 6. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Бојић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област „Рачунарска техника и информатика“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је 
дана 26. фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
„Рачунарска техника и информатика“, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. јуна 2020. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 24. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Бојић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 29. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. јуна 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јула 2020. године дало је мишљење да се др Драган Бојић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2228/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 
тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Машинског факултета, бр. 105/6 од 25. јуна 2020. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
2225/2-20 од 6. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милан Ристановић за редовног професора на 

Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област: „Аутоматско управљање“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 29. јануара 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област: „Аутоматско 
управљање“, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4. јуна 2020. године, 
објављивањем на сајту и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Ристановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 29. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. јуна 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јула 2020. године дало је мишљење да се др Милан 
Ристановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2225/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 217, 1. октобар 2020. 31

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, 
бр: 300/6-2/2 од 28. маја 2020. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-1650/2-20 од 7. 
јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. 
септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгица Бркић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Пестициди.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 12. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Пестициди, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. марта 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгица Бркић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 2. јуна 2020. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 7. јула 2020. године дало је мишљење да се др Драгица 
Бркић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-1650/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Пољопривредног факултета, бр: 300/7-2/3 од 25. јуна 2020. 
године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-
08 бр: 61202-2233/2-20 од 7. јула 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Радивојевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Ентомологија и пољопривредна зоологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 12. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Ентомологија и пољопривредна зоологија, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. јуна 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Радивојевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 26. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 30. јуна 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 7. јула 2020. године дало је мишљење да се др Милан 
Радивојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2233/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, 
бр: 300/6-2/1 од 28. маја 2020. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-1648/2-20 од 7. 
јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. 
септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Новица Милетић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Пестициди.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 15. 
јануара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Пестициди, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. марта 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Новица Милетић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 1. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 2. јуна 2020. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 7. јула 2020. године дало је мишљење да се др Новица 
Милетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-1648/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, 
бр: 300/7-2/1 од 25. јуна 2020. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-2234/2-20 од 7. 
јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. 
септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Рајко Миодраговић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Пољопривредна техника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 18. 
марта 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Пољопривредна техника, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. јуна 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Рајко Миодраговић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 26. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 30. јуна 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 7. јула 2020. године дало је мишљење да се др Рајко 
Миодраговић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2234/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког 
факултета, бр. 152/9 од 21. јула 2020. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, 02 бр. 61202-2614/2-20 од 24. августа 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордана Хаџи-Никовић за редовног професора 
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област: „Инжењерска геологија, геомеханика и геотехничко 
инжењерство“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 27. маја 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област: „Инжењерска 
геологија, геомеханика и геотехничко инжењерство“, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. јуна 2020. године, 
објављивањем на сајту и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 16. јула 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордана Хаџи-Никовић изабере у звање 
редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду40

Факултет је дана 23. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. августа 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. августа 2020. године дало је мишљење да се др Гордана 
Хаџи-Никовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2614/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 
тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Стоматолошког факултета, бр: 4/23 од 23. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-2313/2-20 од 20. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ана Пуцар, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стоматолошки факултет („Факултет“) је 14. фебруара 2020. 
године, у листу „Службени гласник РС“ бр. 13/20, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Клиничке стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 16. маја 2020. године, на 
интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ана Пуцар изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 2. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 13. јула 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 20. јула 2020. године дало је мишљење да се др Ана Пуцар 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2313/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 
тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Факултета организационих наука, 05-02 бр. 4/42 од 24. јуна 
2020. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-2225/2-20 од 6. јула 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ивана Мијатовић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област: „Логистика квалитета“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 19. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: 
„Логистика квалитета“, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. маја 2020. године, 
објављивањем на огласној табли и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 24. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ивана Мијатовић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 1. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 1. јула 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јула 2020. године дало је мишљење да се др Ивана Мијатовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2274/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 
тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Факултета организационих наука, 05-02 бр. 4/41 од 24. јуна 
2020. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-2273/2-20 од 6. јула 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Недељко Живковић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област: „Управљање квалитетом“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 19. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: 
„Управљање квалитетом“, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. маја 2020. године, 
објављивањем на огласној табли и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 24. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Недељко Живковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 1. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 1. јула 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јула 2020. године дало је мишљење да се др Недељко 
Живковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2273/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 
тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа 
Физичког факултета, бр: 116/4 од 24. јуна 2020. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, 02-04 бр: 
61202-2314/2-20 од 21. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Марија Димитријевић Ћирић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Физички факултет, за 
ужу научну област Физика честица и поља.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Физички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 12. 
фебруара 2020. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Физика честица и поља , због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. фебруара 2020. 
године на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 24. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Марија Димитријевић Ћирић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 7. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. јула 2020. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној 21. јула 2020. године дало је мишљење да се 
др Марија Димитријевић Ћирић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2314/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Филозофског факултета, бр: 
776/1-III/1 од 3. јула 2020. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2310/2-20 од 
14. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. 
септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Татјана Цвјетићанин, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Археологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 26. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Археологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 29. маја 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 3. јула 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Татјана Цвјетићанин изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 6. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 7. јула 2020. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 14. јула 2020. године дало је мишљење да се др 
Татјана Цвјетићанин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2310/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета, бр: 01-
3/19 од 21. јула 2020. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-2600/2-20 од 15. септембра 
2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. 
септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владан Иветић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну 
област Семенарство, расадничарство и пошумљавање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 18. марта 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Семенарство, 
расадничарство и пошумљавање, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 29. јуна 2020. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. јула 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владан Иветић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 25. августа 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 8. септембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 15. септембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Владан Иветић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 61202-2600/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, 
бр: 300/8-2/2 од 23. јула 2020. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-2602/2-20 од 15. 
септембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Миочиновић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Технологија анималних производа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. 
јуна 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Технологија анималних производа, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 8. јула 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. јула 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јелена Миочиновић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 24. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 8. септембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 15. септембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Јелена Миочиновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 61202-2602/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. 
године), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, 
бр: 300/8-2/1 од 23. јула 2020. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-2601/2-20 од 15. 
септембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Стевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Пестициди.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. јуна 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Пестициди, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 8. јула 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. јула 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Стевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 24. јула 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 8. септембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 15. септембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Милан Стевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. септембра 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се 
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 61202-2601/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 217, 1. октобар 2020. 57

На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 
201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника 
о већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 
180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-
научног већа Шумарског факултета, бр. 01-2/76 од 24. јуна 2020. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, бр. 
61202-2276/2-20 од 24. августа 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Зорану Никићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 24. јуна 2020. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Зорану Никићу, за две школске године, 2020/2021 
и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
24. августа 2020. године разматрало предлог Наставно-научног 
већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености услова 
за продужење радног односа.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење 
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2276/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20 и 214/20) и члана 4 Правилника о условима 
и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) а 
на предлог Архитектонског факултета, бр. 01-686/2-6 од 30. јуна 2020. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 
61202-2481/2-20 од 3. септембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 9. септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Бранка Димитријевић, (Универзитет 
Стратклајд), Глазгов, Велика Британија, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 01-686/2-6 од 30. јуна 2020. године, да се др Бранка 
Димитријевић, Универзитет Стратклајд – Глазгов, Велика Британија, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2481/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19 и 213/20) и члана 4 Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14) а на предлог 
Економског факултета, број: 1622/1 и предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука од 31. августа 2020. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. септембра 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ Cristiano Perugini, Associate Professor at the Depart-
ment of Economics, University of Perugia, Italy, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет доставио је образложени предлог број: 
1622/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 8. јула 2020. 
године да се Cristiano Perugini, University of Perugia, Italy изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на 
седници одржаној 31. августа 2020. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 9. септембар 2020. године; Број: 61202-2300/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17, 208/19 и 215/20), на 
предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета бр. 2110/1 
од 10. септембра 2020. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

I

Именују се за чланове Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука:
1. др Рајна Драгићевић, редовни професор Филолошког факултета
2. др Бошко Сувајџић, редовни професор Филолошког факултета
3. др Јелена Костић Томовић, редовни професор Филолошког 
факултета 
4. др Јован Попов, редовни професор Филолошког факултета
5. др Радојка Вукчевић, редовни професор Филолошког факултета. 

II

Мандат чланова Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 11. септембар 2020. године; Број: 612-2769/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


